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De Euregioraad heeft in zijn vergadering van 28 november 2019 het secretariaat van de 
Euregio Rijn-Waal verzocht om een Euregionaal Mobiliteitsplan op te stellen, dat een 
antwoord biedt op de uitdagingen, waarmee de Euregio Rijn-Waal op het gebied van 
mobiliteit en bereikbaarheid wordt geconfronteerd.  
 
De INTERREG-aanvraag werd op 8 oktober 2020 goedgekeurd. Doel is het om het project 
Euregionaal Mobiliteitsplan tot eind juni 2022 af te ronden. 
 
Voor het opstellen van het Euregionaal Mobiliteitsplan wordt met een consortium (bestaande 
uit Loendersloot Groep BV, IGS Ingenieursgesellschaft Stolz mbH en Jan Oostenbrink 
Intercultural Management Cross Border Cooperation) samengewerkt.  
 
Op basis van een uitvoerige deskresearch en zes regionale stakeholderbijeenkomsten is het 
Euregionale Mobiliteitsplan opgesteld. De conceptversie van het Euregionale Mobiliteitsplan 
2030 is bijgevoegd.  
 
Met het Euregionale Mobiliteitsplan wordt een belangrijke stap gezet om de komende jaren 
concrete grensoverschrijdende maatregelen te realiseren, die de mobiliteit en bereikbaarheid 
van en binnen de Euregio Rijn-Waal vergroten en daarbij inspelen op de actuele 
mobiliteitsontwikkelingen. 
 
Het mobiliteitsplan schets allereerst de positie van de Euregio Rijn-Waal en relevante 
ontwikkelingen en biedt vervolgens een inventarisatie van de actuele situatie, waarin de 
modaliteiten voetgangers, fietsverkeer, bus, trein, autoverkeer, goederenvervoer en 
luchtvaart worden geanalyseerd. Vervolgens worden de ontwikkelingen naar de toekomst 
met bijbehorende maatregelen en realistische kansrijke mobiliteitsinitiatieven voorgesteld. 
Hierin staan de speerpunten Bereikbaarheid (incl. connectiviteit), Duurzaamheid, 
Verkeersveiligheid en Communicatie centraal. 
 
Het concept is op 21 januari in het Dagelijks Bestuur besproken en op 25 januari door de 
begeleidende projectstuurgroep behandeld. Beide gremia kunnen zich met enkele op- en 
aanmerkingen vinden in het concept. Deze op- en aanmerkingen zijn in de bijgevoegde 
versie verwerkt.  
 
Tijdens de commissievergadering wordt het Euregionaal Mobiliteitsplan door het consortium 
gepresenteerd. Aansluitend wordt het concept door de commissies besproken en een advies 
richting Euregioraad bepaald.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Bespreking Euregionaal Mobiliteitsplan en adviesbepaling richting Euregioraad. 
 


